
>  ZOEK JE EEN WERKPLEK? 
Vind je het lastig om een baan te vinden? Heb je een (licht)  

verstandelijke beperking, psychiatrische- of gedrags problemen? 

WerktZo gaat samen met jou op zoek naar jouw talent en de baan, 

opleiding of het vrijwilligerswerk dat daarbij past!

Er zijn 3 mogelijkheden:

> Werken bij een bedrijf

> Werken als vrijwilliger

> Eerst ervaring opdoen en dan een baan

De jobcoach helpt je ook om een goede werknemer te zijn. We 

blijven je volgen en ondersteunen als het nodig is. We helpen je 

bijvoorbeeld bij het sollicitatiegesprek, het inwerken en tijdens 

werkbesprekingen.

>
  BENT U EEN WERKGEVER DIE HET  
VERSCHIL MAAKT?

In steeds meer bedrijven werken mensen die moeilijk aan een baan 

kunnen komen. Door politieke en economische ontwikkelingen 

moeten zij (betaald) aan het werk en is het voor bedrijven interes-

sant om hen een werkplek te bieden. Niet alleen sociaal, maar ook 

financieel. De ervaring leert dat veel mensen met een verstande-

lijke beperking enthousiaste medewerkers zijn die gemotiveerd 

hun werk doen en andere werknemers inspireren. Maar: de bege-

leiding van mensen met een beperking is een vak apart. Een vak 

dat WerktZo als geen ander verstaat. Maatwerk en zorgvuldig-

heid in de beginfase zijn bepalend voor het slagen van het traject. 

Bij het toeleiden naar een baan werken we nauw samen met het 

netwerk van de werknemer, scholen en organisaties als MEE, 

Vilans, CWI en UWV.

WerktZo maakt de perfecte match tussen bedrijven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. WerktZo is 
voor hen dé bemiddelaar naar werk. Omdat we uitgaan van hun talent en niet van eventuele belemmeringen.
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>  VOOR WIE IS WERKTZO?

WerkZo biedt diagnostiek, jobcoaching en werkervaringtrajecten 

aan mensen met een verstandelijke beperking, psychische stoornis, 

gedragsproblemen of een combinatie daarvan. De jobcoach is de 

verbindende schakel tussen de werknemer en het bedrijf. Het  

streven is daarbij altijd om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te 

laten werken. Bij WerktZo zien we zinnig werk – al dan niet  

betaald - als een belangrijk middel om het bestaan van mensen te 

verrijken. WerktZo slaagt erin mensen die vastlopen of uitvallen in 

het arbeidsproces en die elders lastig kunnen worden bemiddeld, 

te plaatsen in bedrijven of instellingen. WerktZo is daarmee een 

aan trekkelijke partner voor alle gemeenten in de provincie 

Utrecht en het Gooi. Cliënten kunnen bij WerktZo worden aange-

meld door het UWV, MEE, gemeenten, (praktijk) scholen en andere 

zorgorganisaties of bedrijven voor jobcoaching.

Willem: “Ik ga altijd met plezier naar 

mijn werk. Twee dagen in de week kom 

ik bij de koffiebranderij in Hilversum. Ik 

doe hier iedere keer wat anders. Koffie 

afwegen en inpakken, helpen bij het 

branden… Het is mooi werk. En het is 

hier lekker rustig. Als het te druk om mij 

heen is, weet ik niet meer waar ik mee 

bezig ben.”

Jaap Hoogendijk, eigenaar van de koffie

branderij: “Het is leuk om met Willem  

te werken. We zien hem groeien. In het 

begin was zelfstandig werken nog moei

lijk. Maar dat heeft hij snel geleerd. 

Willem heeft een eigen systeem bedacht 

om te onthouden hoeveel koffie er in de 

zakken moet. Inmiddels is hij zo snel dat 

het voor ons bijna niet bij te benen is…”

WILLEM AAN HET WERK

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?
Kijk op www.werktzo.org of neem contact op met de afdeling Zorgbemiddeling via: 035 647 52 52

> Adres: Kosmonaut 13, 3824 MK Amersfoort

> Mail: werktzo@amerpoort.nl

> Twitter: @werktzo

> Facebook: www.Facebook.com/werktzo

WerktZo is in het bezit in het Keurmerk Blik op Werk en lid van OVAL.
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